
UMOWA LICENCYJNA 
 
zawarta we Wrocławiu, w dniu                           roku 
pomiędzy: 
 
Panią/Panem: 
 
  
Adres zamieszkania: 
             
 
 
                         
PESEL: 
 
zwanym w dalszej części porozumienia ”Licencjodawcą” 
 
a 
 
Artgeist Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy za numerem KRS: 0000350602, NIP: 7262622485; REGON: 100848543, 
o kapitale zakładowym w wysokości 14 431 000 złotych, 
reprezentowaną przez:  
Olgę Adamkiewicz – Członka Zarządu 
Annę Jędrochę – Członka Zarządu 
 
zwaną dalej ”Licencjobiorcą”, 
przy czym każda ze stron porozumienia zwana jest dalej także ”Stroną”, a wszystkie łącznie ”Stronami”. 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 
 
Licencjodawca zgłosił swoje uczestnictwo w organizowanym przez Licencjobiorcę programie „Young art”, 
mającym na celu promowanie twórczości młodych artystów, intencją Licencjobiorcy jest natomiast 
rozpowszechnianie prac Licencjodawcy poprzez ich sprzedaż za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży 
 
Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest/są następujące dzieło/dzieła stanowiący/-e utwór/utwory  
w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które twórca 
zarejestrowany w programie umieszcza na platformie dedykowanej programowi „Young Art”, zwane 
dalej „Utworem”/”Utworami”.  

 
§ 2 

Oświadczenia stron 
 

1. Licencjodawca oświadcza, że: 
a. przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do Utworu/Utworów (osobiste  

i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw 

autorskich w odniesieniu do Utworu/ Utworów, 

b. może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu/ Utworów w zakresie niezbędnym do 

zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy, 



c. korzystanie z Utworu/ Utworów nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych  

i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, 

d. Utwór/ Utwory został/-y przez niego wykonany osobiście i nie jest/są opracowaniem, 

przeróbką lub adaptacją cudzego utworu. 

e. Utwór/ Utwory nie brał/-y udziału w żadnym innym konkursie/ programie. 

2. W razie skierowania przeciwko Licencjobiorcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw 

autorskich do Utworu/ Utworów, Licencjobiorca powiadomi o tym fakcie Licencjodawcę, który 

zobowiązuje się niezwłocznie przejąć od Licencjobiorcy wszelkie roszczenia oraz zaspokoić wszelkie 

uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia.  

§ 3 
Zakres licencji 

 
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieoznaczonej czasowo oraz nieograniczonej 

terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu/Utworów na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w jakikolwiek sposób, w tym wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;  

b) obrót oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie i najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) rozpowszechnianie Utworu, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, digitalizacja, wpisanie do pamięci 
komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu 
i extranetu, inkorporowanie utworu do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego, 
wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek 
i adaptacji utworu. 

2. Strony ustalają, iż w przypadku powstania nowych, nieznanych w dniu podpisania Umowy pól 
eksploatacji, Licencjodawca zobowiązuje się przenieść na Licencjobiorcę, na zgłoszone przez 
Licencjobiorcę pisemnie żądanie, w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Licencjobiorcę na 
podstawie niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe do Utworu/Utworów, w zakresie korzystania 
i rozporządzania na danym polu. 

3. W ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Licencjodawcę na podstawie niniejszej Umowy, 
Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania autorskich praw zależnych do 
Utworu/Utworów i jego/ich elementów składowych (rozporządzanie i korzystanie z opracowania 
utworu) oraz wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu/Utworów  
i jego/ich elementów składowych przez osoby trzecie, w tym upoważniania osób trzecich do udzielania 
dalszych upoważnień w tym zakresie. Upoważnienie, o którym mowa wyżej, nie może zostać cofnięte 
ani też ograniczone. 

 

§ 4 
Wynagrodzenie 

 
1. Z tytułu udzielenia licencji w zakresie i na polach eksploatacji przewidzianych w niniejszej umowie, 

Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości 10% brutto ceny sprzedanego 
produktu, przedstawiającego pracę autorstwa Licencjodawcy.  

2. Wynagrodzenie określone w poprzednim punkcie będzie płatne za każdy sprzedany produkt, przez 
okres obowiązywania licencji, w terminie 30 dni od upływu prawa kupującego do odstąpienia od 
umowy kupna tegoż produktu.  

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużyć, Licencjobiorca zastrzega sobie prawo 
do wstrzymania wynagrodzenia do momentu wyjaśnienia sytuacji z Uczestnikiem. 

4. Wynagrodzenie wyżej wymienione obejmuje całość honorarium należnego Licencjodawcy na 
podstawie niniejszej umowy. 

 
 
 



 

§ 5 
Zawarcie umowy 

 
Licencjobiorca udostępnia Licencjodawcy program do elektronicznego podpisywania umów ,,Amodit’’. 
Do skutecznego zawarcia umowy dochodzi poprzez wygenerowanie elektronicznego podpisu na 
umowie przesłanej na wskazany adres email.  

 

§ 6 
Wypowiedzenie umowy 

 
Licencjodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem ustawowych 
terminów wypowiedzenia. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej  
i postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. 

3. Strony zgodnie deklarują polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów i wątpliwości jakie będą 
wynikiem obowiązywania niniejszej umowy - na drodze bezpośrednich negocjacji; na wypadek braku 
osiągnięcia porozumienia w tym trybie, ewentualne spory wynikłe na tym tle, rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Licencjobiorcy. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 

Licencjodawca:          Licencjobiorca: 
 

 
 

_____________________      _____________________ 
 
 
 
 
 


